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Refleksjoner om gode læreprosesser 
Innlegg av Peter Hjort, Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, på senterets fagdag 9.11.2017. 
 

Innledning og avgrensning 
Tittelen på dette innlegget var opprinnelig «Hva 
kjennetegner gode læreprosesser – og hvordan kan 
Fagsenteret legge opp gode læringsløp i NAV Hjelpe-
midler og tilrettelegging?». I overkant ambisiøst – 
tatt i betraktning mine begrensede kunnskaper og at 
dette bare skal være en kort innledning til et gruppe-
arbeid. Derfor avgrenser jeg innlegget til fem refleks-
joner om kjennetegn ved gode læreprosesser. Så må 
vi i fellesskap identifisere de læringsløp Fagsenteret 
bør legge opp til.  
 

Læringens to prosesser og tre dimensjoner 
Min første refleksjon tar utgangspunkt i læringsbe-
grepet. Det er komplisert og mangesidig. Knud Illeris 
(1939–), den danske professoren i livslang læring, 
mener at tegnet på læring er at det skjer en endring 
som er varig – inntil det lærte eventuelt blir erstattet 
av ny læring eller går i glemmeboken fordi det ikke 
brukes.  
 
I boka Læring1 argumenterer Illeris etter mitt skjønn 
overbevisende for at læring kan forstås som sam-
mensatt av to prosesser og tre dimensjoner. De to 
prosessene er samspillprosessen mellom individet og 
omgivelsene og individets tilegnelsesprosess der im-
pulsene fra samspillet bearbeides og tilegnes. Tileg-
nelsesprosessen omfatter både et innhold og en 
drivkraft, noe som gjør at læringen alltid har både et 
subjekt og et objekt – det er alltid noen som lærer 
noe. Like lite som det gir mening å snakke om læring 
uten å snakke om det som skal læres, læringsinnhol-
det, like lite gir det mening å snakke om læring uten 
å undersøke og forstå hva som skal til for at tilegnel-
sesprosessen settes i gang og gjennomføres. Derfor 
er Illeris’ tre dimensjoner i læring:  

• Innholdsdimensjonen 
• Drivkraftsdimensjonen 
• Samspillsdimensjonen 

 
Illeris’ grunnleggende tese er at læringens to proses-
ser og tre dimensjoner inngår i enhver læreprosess, 
om enn i ulik styrke i forskjellige læringssituasjon. 
Min første refleksjon er at i gode læreprosesser er 
komponentene i læringens tre dimensjoner riktig 
tilpasset læringsoppgaven og deltakerne.  
 

Erfaringens status 
Det overrasket meg at når Knud Illeris ser læringen 
som en helhet, så gjør han det med utgangspunkt i 
erfaringsbegrepet. Jeg tror forundringen skyldtes at 
jeg er oppdratt til å tenke at erfaring rangerer under 
kunnskap i pålitelighet og signifikans. «Min erfaring» 

er begrenset og subjektiv og kan derfor vanskelig ge-
neralisere. Men jo mer jeg tenker over det, jo mer er 
jeg fasinert av tilnærmingen hans.  
 
For det er sant at «min erfaring» rommer noe jeg til-
legger vesentlig betydning for meg selv. Erfaringer er 
erkjennelser jeg synes er viktige, de har et viktig inn-
hold. Mine erfaringer engasjerer meg, så mye at de 
er blitt til topper som rager over resten av landska-
pet i min bevissthet. Som Illeris sier, mine erfaringer 
representerer «noe som har betydning utover det 
personlige, noe som angår forholdet mellom en selv 
og den sosiale og samfunnsmessige sammenhengen 
man lever i».2 Derfor tenker jeg at det stemmer når 
Illeris sier at  

Erfaringen er … på en vesentlig måte … helhetsorientert 
med hensyn på de tre dimensjonene.3  

 
Det er selvsagt mye mer å si om læring og erfaring, 
og ikke minst virker Illeris’ fem kvalitative krav til er-
faringsbegrepet i læringssammenheng fornuftige. Og 
jeg tenker det kan være grunn til å spørre hvorfor er-
farings- og problembasert læring tilsynelatende 
fungerer for noen, men ikke for andre? Men min 
andre refleksjon blir at gode læreprosesser verdset-
ter deltakernes erfaringer, både som referanse og 
endringsmål i læringen.  
 

«Gå inn i din tid» 
Nordahl Grieg første formaning i diktet «Til ungdom-
men» fra 1936 var «gå inn i din tid!». I min lesning av 
Læring er dette et krav som har slått meg med 
styrke. Begrepet læring kan ikke forstås fullt ut uten 
at drøftingen plasseres i tid og rom. Eller sagt på en 
annen måte: Læring i dag, i vårt senmoderne sam-
funn, er noe annet enn i 1950-årenes etterkrigstid 
da jeg begynte på folkeskolen.  
 
Jeg forstår Illeris slik at tiden man lever i og stedet 
der man er, påvirker alle de tre dimensjonene i læ-
ring. Ikke bare er det det selvsagte, at innholdet i det 
som læres endrer seg med tiden og at samspillet 
mellom mennesker og omgivelser forandrer seg med 
endrede sosiale strukturer og samfunnsforhold, men 
heller ikke individenes drivkraft er konstant. For meg 
er det uventet og tankevekkende, men overbevi-
sende, når Illeris fremholder personlighetsutvikling, 
kompetanseutvikling og identitetsutvikling som tre 
områder for å se de helhetsmessige resultatene av 
læring. Jeg tror ikke dette hadde vært målestokken 
for 60 eller 30 år siden.  
 
Illeris bevisstgjør meg om to av senmodernitetens 
særlige trekk:  

• Refleksiviteten – dette at livet leves som om man 



Peter Hjort Refleksjoner om gode læreprosesser 

9.11.2017 Refleksjoner om læreprosesser - forelesning av Peter Hjort 171109.docx 2 

hele tiden filmer og iakttar seg selv og kommen-
terer det man ser, dette at så vel personer som 
institusjoner hele tiden må legitimere sin funk-
sjon og eksistens. Normer og tradisjoner som tid-
ligere styrte tilværelsen, erstattes av frihet til – 
og forventning om og ansvar for – å velge og 
skape sitt eget liv. Også kalt «kulturell frisetting». 
For læringen innebærer dette at man i høyere 
grad velger ut fra egne interesser og behov.  

• Forbindelsen mellom globaliseringen og indivi-
dualiseringen – dette at det er en stadig sterkere 
sammenheng mellom globale påvirkninger og 
personlige disposisjoner. For læringen innebærer 
dette en dobbelt forventning: Fra individets side 
om mulighet for personlige valg, og fra samfun-
nets side om større individuelt ansvar for egen 
løpebane. Mer og mer må læringen ta inn over 
seg at «man er sin egen lykkes smed». 

 
Dermed må min tredje refleksjon bli noe jeg egentlig 
erfarte alt på 1960-tallet, i ungdomsopprørets tid: 
Gode læreprosesser «går inn i vår tid» og er tilpas-
set kulturen, her og nå. 
 

«I begynnelsen er Relasjonen» 
For meg er Illeris’ betoning av samspillsdimensjonen 
særlig viktig. Én grunn til dette er den enorme kraf-
ten jeg gjennom fire tiår har erfart i det vi i dag kaller 
likepersonsarbeidet i funksjonshemmedes organisa-
sjoner. I 1996 møtte jeg dr.philos. Jan Theman fra 
Göteborg for første gang. I 20 år hadde han arbeidet 
med opplæring av diabetikere i Sverige. I det han 
kalt «det nye synet på pedagogikken», sa han blant 
annet at «innlæring måles som en forandret relasjon 
til omverdenen».4  
 
Møtet med Theman fikk meg til å lese Martin Buber 
(1878–1965), den østerisk-jødiske teologen og filo-
sofen, på nytt. En grunntanke hos Buber er at det 
fins ikke noe Jeg uavhengig av relasjonen jeg inngår 
i. Grunntesen er: «I begynnelsen er Relasjonen».5  
 

Min fjerde refleksjon blir derfor at gode læreproses-
ser endrer og styrker relasjonene mellom de som 
lærer og deres omgivelser – i vårt arbeid: mellom 
formidlerne og brukerne av hjelpemidler.  
 

Lært hjelpeløshet og lært optimisme 
Min femte og siste refleksjon handler om et tema Il-
leris ikke berører, men som jeg var innom på fagda-
gen i juni: lært hjelpeløshet. Riktignok vier Illeris hele 
kapittel 9 til barrierer mot læring og drøfter temaer 
som «feillæring», «forsvar mot læring», «ambiva-
lens» og «motstand mot læring». Men min forvent-
ning er at når man støter på overbevisningen om at 
handling er nytteløst, så skal man vite at dette er en 
tro som lar seg snu. Martin Seligman (1942–), den 
amerikanske psykologen som i 1967 først beskrev 
lært hjelpeløshet, utviklet på 1970-tallet en metode 
for lært optimisme som siden er blitt en del av det 
som i dag kalles positiv psykologi.  
 
Min siste refleksjon handler altså om et helt spesielt 
læringsinnhold som man i gitte situasjoner må be-
herske. Hvis ikke kan følgene for læringen bli like 
skjebnesvangre som om man, når det kreves, ikke 
mestrer hjertelungeredning. Min mening er at gode 
læreprosesser forutsetter kompetanse i å hindre at 
prosessen kveles i starten, sporer av eller går i stå.  
 

Avslutning 
For 20 år siden sa Jan Theman at mens det tradisjo-
nelle synet på læreprosessen er at man gir kunn-
skap, er det nye synet at man tar seg til kunnskap. 
Men det slo meg, da jeg senere kom over dette sita-
tet av Plutark (ca. 45 – ca. 125 evt.) – gresk historie-
skriver og filosof og blant de mest leste og høyest 
verdsatte antikke forfattere, at helt ny er denne inn-
sikten kanskje likevel ikke:  

Hjernen er ikke et kar som skal fylles, men en ild som skal 
tennes. (The mind is not a vessel to be filled but a fire to 
be kindled.)6 

 

 
1 Knud Illeris. Læring. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2012 [Roskilde Universitetsforlag, 2006].  
2 Ibid.; s. 156.  
3 Ibid.: s. 156. 
4 Jan Theman, Opplæringskonferansen, Oslo, 2.-4.10.1996.  
5 Martin Buber. Jag och Du. Ludvika: Dualis Förlag, 1990; 23 og 32. [Ich und Du, 1923].  
6 https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/p/plutarch161334.html?img=null 

 


